
 

AGRAMUNT 
FEBRER - MAIG 2019

CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES 
I MUSICALS DE PRIMAVERA



 

BROTS 2019

Que comenci l’espectacle!

BROTS neix de la voluntat de fer-nos créixer i ampliar la mirada. 
Des del vincle amb el territori i el compromís amb la terra, 
Agramunt programa en la diversitat de missatges i formes 
expressives. 

BROTS és un cicle de primavera que neix amb sis activitats de 
diferents disciplines escèniques i musicals pensades per a tots 
els públics. 

No hi faltis. 

BROTS és necessari. Tu ets imprescindible. 

L'abonament al cicle té un preu de 12€ i inclou els tres 
espectacles de pagament. En cas que no puguis assistir a 
alguna de les funcions, cedeix el carnet a un amic. No deixis 
els seients buits.



 

SAFARI 
COMPANYIA LA BALDUFA 

9 febrer - 18.00h - Casal Agramuntí 
Preu: 3€ anticipada / 5€ a taquilla 

Espectacle familiar que aborda el bullying a través del 
viatge d'en Pinyot i en Carabassot per la sabana, on 
hauran de gestionar els conflictes entre els animals que hi 
habiten.

PROGRAMA

FORA DE SÈRIE 
LLEID’ART ENSEMBLE 

7 abril - 12.00h - Casal Agramuntí 
Preu: 8€ anticipada / 10€ a taquilla 

Joves músics professionals de les terres de Lleida 
presenten un espectacle musical per a tots els públics 
fent un recorregut per les bandes sonores més conegudes 
de la petita pantalla des dels anys 80 fins avui.

003# 
COL·LECTIU FREE’T 

9 març - 20.00h - Espai Guinovart 
 entrada gratuïta 

La capacitat humana de sobreposar-se a situacions 
adverses, per la força, i, alhora, la vulnerabilitat que 
conviu en un mateix. Espectacle de dansa programat 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona.



Q 
COMPANYIA LA INESTABLE 

3 maig - 21.00h - Casal Agramuntí 
 Preu: 6€ anticipada / 8€ a taquilla 

La jove companyia de l'Aula de Teatre de Lleida porta a 
escena la premiada obra Q. Joves talents que aborden 
d'una manera directa i planera temes propers i d'actualitat. 

RATS 
COMPANYIA CAMPI QUI PUGU 

11 maig - 12.00h - Itinerant 
Les rates han envaït Agramunt i només un flautista que ve 
d'un país molt llunyà pot endur-se la plaga. Espectacle 
divertit, visual i per a totes les edats.

CONNEXIONS POÈTIQUES  
LLUÍS FORTUNY 

23 maig - 19.00h - Biblioteca 
entrada gratuïta 

Un dels components històrics de la Companyia Elèctrica 
Dharma presenta un recital de petit format en què imatges i 
poemes es fusionen amb música en directe i una taula de DJ. 

20è aniversari de la Biblioteca Municipal Guillem Viladot
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